
Chcete si rozšíriť svoju kvalifikáciu?
Rozmýšľate o lepšej práci?

Potrebujete jazykový certifikát, ktorý uznávajú zamestnávatelia 
na Slovensku a v zahraničí, ale obávate sa, že skúšku neurobíte a stratíte peniaze?

Riešením je certifikát TOEIC Bridge TM :
 
profesionálna skúška hodnotiaca jazykové schopnosti 
už od základných úrovní anglického jazyka!

  skúšku robíte bez stresu, pretože viete, že ju urobíte – získate výsledok v rozmedzí 20-180 bodov
  získate príslušnú informáciu o Vašich jazykových znalostiach
  získate certifikát, ktorý je dôležitým doplnkom Vášho životopisu
  získate výsledky v priebehu niekoľkých dní po skúške

Certifikát TOEIC Bridge TM

 
hodnotí znalosť anglického jazyka na troch úrovniach,
od základnej po stredne pokročilú.
Test trvá 1 hodinu, obsahuje 100 otázok a skladá sa z 2 častí (počúvanie a čítanie).
Výsledky sú známe v priebehu 10 dní.
Výsledok do 94 bodov kvalifikuje úroveň začiatočník (beginner/A1),
Výsledok do 134 bodov kvalifikuje nižšiu stredne pokročilú úroveň (pre-intermediate/A2)
Výsledok 170 a viac bodov je stredne pokročilá úroveň (intermediate/B1) 

Zavolajte, opýtajte sa a zapíšte sa na skúšku!

INFOLINKA: 0903 242 444
e-mail: contact-sk@etsglobal.org

www.etsglobal.org



 aa

 

Kto by mal získať certifikát TOEIC Bridge TM

TOEIC  Bridge TM je prvým medzinárodným 
testom z anglického jazyka, ktorý je určený pre začiatočníkov
 na rôznych úrovniach pokročilosti.

Skúška je tak isto pre Vás, ak:

chcete získať lepšiu prácu
potrebujete profesionálne osvedčenie jazykových znalostí vo svojom životopise
plánujete pracovať v zahraničí a chcete mať dokument, certifikujúci Vašu jazykovú úroveň
Váš zamestnávateľ vyžaduje medzinárodný certifikát z anglického jazyka
chcete mať dokument uznávaný vo viac ako 10 000 globálnych firmách a korporáciách
je pre Vás dôležité zvyšovanie Vašej profesionálnej kvalifikácie

Navštívte www.etsglobal.org a pozrite si:

názorný test TOEIC Bridge TM

názory na skúšku od ľudí, ktorí ju už urobili
informácie o bodovaní skúšky a o výsledkoch v súlade s európskou škálou CEF
podrobné údaje o počte a druhu úloh, nachádzajúcich sa na skúške.

Tento test nie je možné neurobiť!
Otestujte sa!
Pripojte sa ku skupine profesionálov, 
ktorí už získali certifikát TOEIC Bridge TM !


